
NEFAB GROUP POLICIES 
Environmental Policy 

Nefab egy ISO 14001 szabvány szerinti Környezetirányítási Management Rendszert 
fejlesztett és vezetett be e politika teljesítésének és végrehajtásának biztosítására.  

A Nefab vezetői csapata és alkalmazottai mind elkötelezettek ezen politika követése és 
betartása mellett. 

 

A KÖRNYEZET VÉDELME ÉS A HATÁSOK MEGELŐZÉSE 

A Nefab célja, hogy elősegítse a környezet védelmét azáltal, hogy megakadályozza az 
üzleti tevékenységéből eredő szennyezést és a környezeti kockázatok mérséklését. 

Ezt úgy érjük el, hogy csökkentjük az energia-, anyag- és vízfogyasztást, környezetbarát 
anyagokat és energiaforrásokat használunk, amikor csak lehetséges, csökkentjük a zaj- 
és légkibocsátást, és elkerüljük a negatív környezeti hatásokat. 

 

MEGFELELŐSÉGI KÖTELEZETTSÉGEK 

A Nefab folyamatokat hozott létre és erőforrásokat biztosít annak érdekében, hogy 
minden környezet védelmre vonatkozó jogi és szabályozási követelmény teljesüljön. 
Elkötelezzük magunkat, hogy eleget teszünk a Nefab által a partnereink és/vagy más 
érdekelt felek felé vállalt egyéb kötelezettségeinknek. 

 

FOLYAMATOS FEJLESZTÉS 

Biztosítjuk a folyamatos fejlődést a környezetvédelmi célkitűzések és célok 
megvalósításával és nyomon követésével, valamint az enyhítéshez, megelőzéshez és a 
környezeti hatások begyűjtéséhez szükséges eszközökkel. 

Az újrahasznosíthatóságot és az újrafelhasználhatóságot, a felhasznált anyagok 
csökkentését, a CO2 -lábnyomot és a veszélyes anyagokat szintén figyelembe veszik a 
Nefab általános tevékenységeinek, termékeinek és szolgáltatásainak kezelésében. 

 

TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS FENNTARTHATÓSÁG 

A Nefab a körforgásos gazdaság javításán dolgozik, figyelembe véve a környezeti 
szempontokat és a környezetszennyezés megelőzését, valamint a 3 -R elvet (Reduce - 
Reuse - Recycle), az új csomagolási koncepciók és megoldások fejlesztése és tervezése 
során ügyfeleink számára.  

Kollégáink elkötelezettek a fejlődés iránt és arra törekszenek, hogy új és fenntarthatóbb 
anyagokat vezessenek be, amelyek kisebb környezeti hatást fejtenek ki. 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A Nefab proaktív módon együttműködik partnereivel az ellátási lánc egészében a 
fenntartható megoldások kifejlesztése és javítása érdekében, azzal a céllal, hogy 
racionalizálják a logisztikai áramlást, csökkentsék a nyersanyagok fogyasztását és 
maximalizálják termékeink újrahasznosíthatóságát.  

Ezen a megközelítésen belül számos partnerséget alakítottunk ki az új anyagok és 
termékek folyamatos kutatására és fejlesztésére, valamint környezeti auditokkal és 
logisztikai szolgáltatásokkal, amelyek célja a környezeti hatás csökkentése. 
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